ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
Încheiat În cadrul şedinţei de Îndată a Consiliului Local al
Municipiului Botoşani din data de II august 2017

Prin dispoziţia nr. 1179 din 09.08.2017, Primarul municipiului Botoşani a convocat
Consiliul Local în şedinţă de indată pentru data de II august 2017, orele 10°°, în sala de şedinţe a
Primăriei.

Dispoziţia

nr. 1179 din 09.08.2017 este

Ordinea de zi a şedinţei a fost
precum şi la avizierul Primăriei.
Invitaţiile

la

şedinţă

s-au

adusă

făcut

la

anexată

şedinţei.

la dosarul

cunoştinţă publică

atât in sens. cât

ŞI

prin

afişare

pe site-ul propriu,

prin contactarea

telefonică

a

consilierilor.
Este ascultat Imnul de Stat

şi

Imnul Uniunii Europene,

după

care se trece la derularea

lucrărilor şedinţei.

Ordinea de zi a şedinţei este următoarea:
1. Prezentarea Raportului de audit financiar al Camerei de Conturi
2016 şi a Deciziei nr. 23/2017.
2. Proiect de

hotărâre

Botoşani

pentru anul

privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.

3. Proiect de hotărâre de modificare a IICL nr. 167/31.07.2017 privind stabilirea
salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" utilizate in
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Botoşani şi serviciilor publice din
subordinea Consiliului Local al municipiului Botoşani.
4. Proiect de hotărâre de modificare a HCL nr. 168/31.07.2017 privind stabilirea
salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" utilizate in
cadrul Poliţiei Locale a municipiului Botoşani.

Proces verbal

şi

şedinţă

de

Îndată

a Consiliului Local Botoşani
din data de 11 august 2017

5. Proiect de hotărâre privind modificarea ~i completarea Regulamentului de organizare
funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Botoşani.

Nota

anexă cuprinde următorul

proiect de

hotărâre:

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea IICL nr. 142 din 26.06.2017 privind aprobarea
Regulamentului privind stabilirea condiţiilor pentru eliberarea avizelor de intervenţie, urmărirea
şi recepţia lucrărilor la reţelele edilitare de utilităţi publice pe raza municipiului Botoşani.
Şedinţa este

legal

constituită.

La lucrările şedinţei participă un număr de 16 de consilieri În funcţie. lipsind domnişoara
consilier Andreea Buiuc şi domnii consilieri Gabriel Augustin Alecsandru, Călin George
Bosovici, Daniel Botezatu, Laurenţiu Maftei, Maricel Corneliu Maxim şi Paul Octav, având
depuse cereri de Învoire la mapa preşedintelui de şedinţă.
Fiind supuse la vot cererile de invoire a domnişoarei consilier Andreea Buiuc şi ale
domnilor consilieri Gabriel Augustin Alecsandru. Călin George Bosovici, Daniel Botezatu,
Laurenţiu Maftei, Maricel Corneliu Maxim şi Paul Octav, acestea au fost aprobate cu
unanimitate de voturi a consilieri lor prezenti (16).
Fiind supusa la vot ordinea de zi împreună cu nota
unanimitatea voturi lor consi lieri lor prezenţi (16).

anexă,

aceasta a fost

aprobată

cu

Punctul 1 de pe ordinea de zi - Prezentarea Raportului de auditfinanciar al Camerei de
Conturi Botoşani pentru anul 2016 şi a Deciziei nr. 23/2017- nu prezintă discuţii.
Punctul 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local
pe anul 2iJ/7 - nu prezintă discuţii. si. fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat
cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (16).
Punctul 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre de modificare a HCL nI'.
167/31.07.20/7 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei
ocupaţionale "Administraţie" utilizate in cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Botoşani şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului
Botoşani - nu prezintă discuţii, şi. fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat Cll
J5 voturi pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu).
Punctul 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre de modificare a HCL nr.
168/31.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei
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ocupaţionale "Administraţie"

utilizate in cadrul Poliţiei Locale a municipiului Botoşani - nu
fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 12 voturi
(domnii consilieri Cătălin Boboc, Ioan Brânzei, Marius Leonardo Oroşanu şi

prezintă discuţii, şi,

pentru şi 4 abţineri
Eugen Cristian Ţurcanu).

Punctul 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea

Regulamentului de organizare

şi funcţionare al

Consiliului Local al Municipiului Botoşani-

Domnul consilier Cosrnin Ionuţ Andrei - aşa cum am atras atenţia rândul trecut, iată că
astăzi ne vedem nevoiţi să corectăm hotărârea de consiliu local. hotărâre care nici astăzi nu este
perfectă, dar nu vreau să cobesc, să avem situaţia de a o vota a treia oară, nici nu vreau să par
mai deştept decât sunt. În legea salarizării sunt o serie de sporuri care pot fi acordate primarului
şi cred că ar fi trebuit exceptate de la calcul pentru indemnizaţia consilierilor locali, pentru că aşa
este trecut şi În lege, acele sporuri nu sunt calculate atunci când se ia În calcul discuţia de 10%,
pentru că aşa este trecut În lege, indemnizaţia de bază. Acele sporuri sunt adăugate la
indemnizaţii, şi, oarecum, pot face parte tot din indemnizatie. Ia care, dacă aplicăm 10%, e mai
mult decât suma pe care o discutăm astăzi, dar este doar o părere, sper să nu am dreptate, ca să
nu mai trebuiască să ne vedem a treia oară cu un proiect de hotărâre de consiliu local.
Legat de procente, dacă tot am luat cuvântul, v-aş face o propunere, să punctărn şedinţele
de comisii Într-o pondere mai mare decât şedinţa de consiliu local, pentru că au o oarecare
importanţă. Sunt total dezinteresat când spun acest lucru. eu aş propune altfel. dar dacă
dumneavoastrăvreţi 30. 30. 40. e bine aşa. Aş propune 40. 40. 20. de exemplu.
Dacă nu aţi Înţeles ce am vrut să spun, votaţi cum credeţi.
Domnul consilier Eugeu Cristian Ţurcanu - eu vreau să propun Aparatului de lucru al
consiliului local să vină cu o modificare a acestui regulament. o dată, că pentru că prin lecturarea
lui. se suprapun mai multe articole de lege, de vreo 2/3 ori. deci este total expirat. ca să folosesc
termenul Înaintat de colegul meu, şi chiar vă rog foarte mult să veniţi În cel puţin 2 luni, ca să
aveţi timp rezonabil ca să-I periaţi, cu alt proiect de regulament al consiliului local. ca şi proiect.
De asemenea, pentru a fi un regulament actualizat, să introducem În el şi modalitatea de
vot electronic, pe care o folosim de câţiva ani, şi care nu este stipulată În regulament al
consiliului local.
O altă propunere a mea este ca mai Întâi să votăm un amendament şi ulterior forma finală
a proiectului. Pentru că, de multe ori, un amendament bun pică datorită faptului că nu are o
anumită culare la un moment dat, dar el este un amendament bun, şi poate trece, şi, ulterior,
hotărârea de consiliu este adoptată şi În forma care se doreşte şi politic, dar măcar amendamentul
respectiv trece de furcile caudine ale consiliului local. Şi accept procentele Înaintate de domnul
Cosrnin Andrei.
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Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - activitatea cea mai importantă este În
şedinţa ordinară, aici sunt hotărâri, eu acum vorbesc dintr-o experienţă ca şi consilier, ca şi
primar, dacă mă întrebaţi pe mine, fac şi eu o propunere: 20% pentru şedinţele de comisie şi 60%
pentru şedinţa ordinară, pentru că în şedinţa ordinară există dezbateri, ne Întâlnim toţi. E o
propunere. asta este şi o propunere a mea. dar dumneavoastrădecideţi.
Domnul consilier lulian Blaga - aş veni în intâmpinarca domnului Primar. Într-adevăr,
şedinţa ordinară mi se pare cea mai importantă, trebuie să îi dăm greutatea pe care o merită. S-ar
putea ca În urma unui procentaj mic să ne trezim că membrii din consiliu local vor absenta la
şedinţele ordinare, deci şedinţa ordinară trebuie să aibă greutatea pe care o are, nu?
Propun şi eu. ca şi procentaj, 40, 30. 30 % pentru şedinţa ordinară. 30 pentru fiecare
şedinţă

de comisie. În regulament sunt stipulate clar două şedinţe de comisie.

Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu - stimaţi colegi, propun o
consultări, să vorbesc cu liderul de grup. domnul Tincu.
Domnul consilier

Ştefan

Doamna consilier

Cătălina

scurtă pauză

Mihai - eu propun 60. 20, 20. pe care a propus-o

şi

de

domnul

primar.
Camelia

Lupaşcu

- eo

întreagă discuţie

pe procente

şi

pe

toată

treaba asta, dar trebuie să specificăm că activitatea consilierului local nu constă doar în cele
două şedinţe de comisie şi o şedinţă ordinară. Consilierul local participă la tot ceea ce înseamnă
consilii de administraţie din şcoli. Ia tot felul de alte comisii. De aceea. eu spun că, totuşi. Ia
şedinţele

AGA sunt colegi care participă. de aceea eu spun că însemnătatea şedinţelor pe
comisie. acolo unde aducem rezultatele din teritoriu in ceea ce facem. În audienţe şi aşa mai
departe, cred că trebuie să se regăsească În apropierea şedinţei ordinare, fiindcă răspunderea este
aceeaşi.

Practic, din păcate, legislaţia prevede doar plata şedinţelor. Din punctul meu de vedere,
activitatea şi responsabilitatea consilierului local este mult mai vastă, dincolo de şedinţele în care
ne întâlnim aici.
Fiind

supusă

la vot propunerea domnului consilier Cosmin Andrei, cu câte 40%

şedinţele

de comisie şi 20% şedinţa ordinară. aceasta este respinsă cu 6 voturi pentru, 6 voturi împotrivă
(doamnele consilier Silvia Cannen Diaconu şi Daniela Vicol şi domnii consilieri Ioan Brânzei,
Vasile Chiru, Ştefan Mihai şi Marian Murariu) şi 4 abtineri (domnii consilieri Andrei Amos.
Iulian Blaga, Cătălin Boboc şi Mihai Tincu).
Fiind supusă la vot propunerea domnului Primar Cătălin Flutur, cu câte 20% şedinţele de
comisie şi 60% şedinţa ordinară, aceasta este respinsă cu 8 voturi pentru, 4 voturi Împotrivă
(doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu şi domnii consilieri Marius Leonardo Oroşanu, Ady
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Petruşcă şi Eugen Cristian Ţurcanu) şi 4
Andrei, lulian Blaga şi Cătălin Boboc).

abţin eri

şedinţă

de îndată a Consiliului Local Botoşani
din data de 11 august 2017

(domnii consilieri Andrei Amos, Cosmin

Ionuţ

Fiind supusă la vot propunerea domnului consilier Iulian Blaga, cu câte 30% şedinţele de
comisie şi 20% şedinţa ordinară, aceasta este aprobată cu 10 voturi pentru, 5 voturi împotrivă
(doamnele consilier Silvia Carrnen Diaconu şi Daniela Vicol şi domnii consilieri Vasile Chiru,
Ştefan Mihai şi Ady Petruşcă) şi I abţinere (domnul consilier Marian Murariu).

Domnul consilier Ady Petruşcă - domnule
20% pentru şedinţa ordinară şi 40% pentru comisii.
Domnul preşedinte de
dar am trecut la nota anexă.

şedinţă

anexă

preşedinte,

Mihai Gabriel

Tanasă

am

-

să

vin

şi

mulţumesc,

eu cu o propunere:

domnule

Petruşcă,

hotărâre

pentru modificarea HeL nr. 142 din
26.06.2017 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea condiţiilor pentru eliberarea
avizelor de intervenţie, urmărirea şi recepţia lucrărilor la reţelele edilitare de utilităţi publice pe
raza municipiului Botosani - nu prezintă discuţii, şi. fiind supus la vot proiectul de hotărâre,
Punctul 1 de pe Nota

- Proiect de

acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor

prezenţi

(16).

Epuizându-se materialele din ordinea de zi şi timpul alocat şedinţei de astăzi, domnul
- consilier Mihai Gabriel Tanasă - declară lucrările şedinţei închise.

preşedinte de şedinţă

PREŞEDINTE DE ŞEPINŢ Ă,

~~RETAR,

Consilier,
Mihai Gabriel

\oany~ Georgescu
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